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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

REFERENTE AO TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020 
 

 
Às oito horas e quinze minutos do dia quatorze de julho do ano de dois mil e 
vinte, na Sala de sessões da Câmara Municipal do Município de Pinheiros, 
Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, 
sendo a presidenta Vaney Lacerda Fernandes, tendo como membros 
Wanderlan Oliveira Xavier, Ravyan Scabelo Gastaldi, Jordana Favaro Altoé e 
Elizabete Batista Pereira Silva, para abertura da Sessão Administrativa da 
licitação na modalidade Tomada de Preços de n° 009/2020, que versa a 
Locação de Veículo sem motorista para atender as necessidades do 
Município de Pinheiros, Estado do Espírito Santo. 
 
As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das dotações 
orçamentárias do Orçamento da Prefeitura Municipal de Pinheiros, referente 
ao exercício de 2020 e caso necessário para o exercício de 2021.  
 
A CPL constatou que nenhuma empresa ou cidadão manifestaram interesse 
em impugnar o referido edital. Tampouco houve pedido de esclarecimento. 
 
Houve interesse em participar do referido certame apenas 06 (seis) empresas. 
Sendo: 
  
- V. VALBUZI EIRELI EPP, que apresentou seu representante a Valdiney 
Valbuzi, portadora do CPF de nº 071.678.287-18 e RG 1.343.546 SPTC/ES, 
qual não se fez presente na sessão. 
 
- CONFIA VEÍCULOS EIRELI, que apresentou seu representante o Sr 
Cristovão Souto Quaresma Júnior, portador do CPF de nº 938.858.816-91 e 
RG 12457 MTPS/ES, qual não se fez presente na sessão. 
 
- RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES, apresentou seu representante o 
Sr Rafael Augusto Bezerra Soares, portador do CPF de nº 014.274.286-46 e 
RG 143.469.05 SSP/MG, qual não se fez presente na sessão. 
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- MASTER AUTOMOTORES EIRELI, apresentou seu representante o Sra 
Karine Bossaneli de Rezende Amaral, portador do CPF de nº 072.295.677-00 
e RG 1.364.984 SPTC/ES, qual não se fez presente na sessão. 
 

Prosseguimos então com a abertura do envelope da Proposta de Preços e 

vimos que a empresa apresentou os seguintes valores: 
 
- V. VALBUZI EIRELI EPP, que apresentou Proposta Comercial no valor de 
R$ 133.392,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais), esta 
empresa cotou todos os itens. 
 
- CONFIA VEÍCULOS EIRELI, que apresentou Proposta Comercial no valor 
de R$ 138.531,60 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e 
sessenta centavos). 
 
- RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES, que apresentou Proposta 
Comercial no valor de R$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais), esta 
empresa cotou os itens 01 e 03. No item 02 a empresa cotou apenas 1 
veículo quando o edital pedia 2, sendo assim por unanimidade a CPL 
desclassificou a referida empresa deste item. 
 
- MASTER AUTOMOTORES EIRELI, que apresentou Proposta Comercial no 
valor de R$ 138.720,00 (cento e trinta e oito mil, setecentos e vinte reais), 
esta empresa cotou todos os itens. 
 
 
Seguem os valores detalhados de cada item 
 
 

Item 01 Valbuzi Confia Master Rafael Aug. 

Oferta Inicial 1.589,00 1.795,00 1.590,00 1.900,00 
     
     
 1.589,00    
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Item 02 Valbuzi Confia Master Rafael Aug. 

Oferta Inicial 2.380,00 2.182,15 2.300,00 2.500,00 
     
     
  2.182,15   

 
 

Item 03 Valbuzi Confia Master Rafael Aug. 

Oferta Inicial 1.589,00 1.795,00 1.790,00 1.900,00 
     
     
 1.589,00    

 
 
Prosseguimos com a abertura dos Envelopes de Habilitação das empresas 
classificadas, sendo elas as empresas V. VALBUZI EIRELI EPP, classificada 
nos itens 01 e 03 e a empresa CONFIA VEÍCULOS EIRELI, classificada para 
o item 02 e vimos que as mesmas cumpriram fielmente as regras editalicias. 
 
Aberto o prazo de recursos e contrarrazões serão recebidos via e-mail, sob o 
endereço pregao@pinheiros.es.gov.br respeitando o prazo legal de 05 (cinco) 
dias úteis, no caso do recurso obedecendo o prazo até o dia 21 (vinte e um) 
de julho às 16h00min. No caso das contrarrazões o prazo será o mesmo, 
iniciando a contagem após o envio do recurso a empresa.  
 
Sem mais, encerro a presente sessão para aguardo do recurso, ficando 
intimadas as empresas que o não cumprimento dos prazos definidos nesta 
ata implicam na prescrição do direito e prosseguimento imediato das fases 
posteriores do certame.  
 
O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo e no site do Município, nos termos da Lei 8.666/93 e 
suas alterações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual 

mailto:pregao@pinheiros.es.gov.br
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eu, Vaney Lacerda Fernandes, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
passa a ser assinada pela CPL e publicada em sua integra no site do 
Município no endereço www.pinheiros.es.gov.br. 
 
 

 

VANEY LACERDA FERNANDES 
Presidenta da CPL 

 
 
 
JORDANA F. ALTOÉ       RAVYAN S. GASTALDI          ELIZABETE B. P. SILVA      WANDERLAN O. XAVIER  

           Membro                             Membro                                   Membro                                           Membro 
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